กำหนดกำรและขั้นตอนกำรรับประกำศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลำครุศำสตร์
ของนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตประจำปีกำรศึกษำ 2564
7 เมษำยน 2565 เวลำ 12.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

เวลำ

กิจกรรม

ขั้นตอน

12.00

การลงทะเบียน
ของนักศึกษา
ร่วมงานพร้อม
ตรวจสอบ
รายชื่อเพื่อการ
ขานนาม

นักศึกษาลงทะเบียน ณ อาคารจอดรถข้าง
หอประชุมรัตนอาภา โดยแต่งชุดนักศึกษาพร้อม
แมสสีขาว เข้าแถวตามเลขที่แยกตามหมู่เรียน
(สถานที่ลงทะเบียนและรวมพลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
ทีมงาน(อาจเป็นอาจารย์/จนท/นศ)ตรวจสอบ
รายชื่อที่ต้องนาไปขานนาม

12.30

อุปกรณ์

*ตราพระราชลัญจกร
(คนถือชายหญิง 2 คน
*ธงแสดขาวจานวน 10 คู่
พร้อมคนถือธง 20 คน
*ธงสีฟ้าคณะครุศาสตร์ 3
คู่พร้อมคนถือธง 6 คน
*ป้ายโปรแกรม 12 ป้าย
พร้อมคนถือป้ายบุคลิกดี
12 คน
คณาจารย์พร้อม คณาจารย์สวมชุดครุยวิทยฐานะหรือชุดสภาพ สวม จัดเตรียมเก้าอี้ 50 ตัว
กันในหอประชุม แมสสีขาว นั่งที่เก้าอี้รับรองด้านข้าง(ที่จัดเตรียมไว้)
ม่านยังปิดอยู่
พร้อมซักซ้อมความเข้าใจ
***เปิดเพลงมหำวิทยำลัยคลอเบำ ๆ ตลอดงำน***

13.00

เดินแถวเข้า
หอประชุม

ขบวนการเดินแถวเข้าหอประชุมเรียงลาดับดังนี้ จัดเก้าอี้จานวน 528 ตัว
พิธีกร กล่าว สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่การรับ แนวนอน 22 ตัว ตอนลึก
ประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและพิธีอาลาครุ
24 แถว แบบเว้น
ศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระยะห่าง เว้นช่องทาง
ประจาปีการศึกษา 2564 ซึ่งขบวนพิธีได้เดินเข้าสู่ เดินกลาง (เก้าอี้ซ้าย ขวา
หอประชุมรัตนอาภาแห่งนี้ ประกอบด้วย
อย่างละ 11 ตัว)
ตราพระราชลัญกร
ขบวนธงแสดขาว
ขบวนธงครุศาสตร์
และแถวนักศึกษาตามลาดับตัวอักษร ประกอบด้วย
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
เคมี
ดนตรี
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พิธีกรพูดถึงตรงนี้เท่ำนั้น
การเดินแถวเข้าหอประชุมให้แต่ละโปรแกรมเดิน
เพลงมาร์ชราชภัฏ
ลอดซุ้มธงตรงกลางระหว่างเก้าอี้ทั้งสองข้าง โดยให้
กาแพงเพชร
ตัดจานวนคน 22 คน แล้วขึ้นแถวใหม่
เพลงมาร์ชคณะครุศาสตร์
***เปิดเพลงมหำวิทยำลัยคลอเบำ ๆ ตลอดงำน***
ม่ำนยังคงปิดอยู่

13.30

พิธีแสดงความ เมื่อนักศึกษำเข้ำนั่งในเก้ำอี้ครบทุกคน นักศึกษำที่
ยินดีและเดินธง ถือธงให้เดินตำมกันมำด้ำนหน้ำฟลอร์แล้วอ้อมไป
มหาวิทยาลัย
เข้ำแถวหน้ำกระดำนด้ำนหลังหอประชุม

คนถือป้ำยและธง
กลับไปนัง่ รอที่ด้ำน
ท้ำยหอประชุม

พิธีกร กล่าว ลาดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชม
วิดีทัศน์แสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา
จอและม่ำนเปิดเฉพำะบริเวณจอไม่เปิดทั้งหมด
เพลงมาร์ชราชภัฏ
เปิดเพลงมำร์ชครุศำสตร์เมื่อเสียงเพลงดัง
กาแพงเพชร
คณาจารย์ทุกท่านเข้าประตูข้างเพื่อนั่งบนเวที
เพลงมาร์ชคณะครุศาสตร์
ม่านยังคงปิดอยู่
เมื่อคณาจารย์และประธานนั่งเรียบร้อยแล้ว
ม่ำนเปิดพร้อมกับเปิดเพลง
มำร์ชมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรให้เดินธง
จากท้ายหอประชุมมาที่ด้านหน้าหอประชุมบน

ฟลอร์ และขบวนธงเดินขึ้นบนเวทีนาธงมาผ่านหน้า
ประธานและนาไปปักในจุดที่เตรียมไว้บนเวที
นักศึกษาถือธงเดินลงบันไดและไปนั่งด้านท้าย
หอประชุม
เมื่อนักศึกษำที่ถือธงนั่งที่ท้ำยหอประชุมเป็นที่
เรียบร้อย
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ เบิกตัวผู้เข้ำรับ
รำงวัลตำมลำดับ
1.รางวัลคณาจารย์ดีเด่น
2.รางวัลบุคลากรดีเด่น
3.รางวัลนักศึกษา Born to be Teacher
4.รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
และเบิกตัวรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพขานนาม
เมื่อรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรเริ่มรำยงำน ให้
นักศึกษำแถวที่ 1 ลุกขึ้นพร้อมกันและเดินแถว
มำรอที่บริเวณบันไดขั้นแรกบนเวทีเพื่อรอรับใบ
ประกำศนียบัตร

เตรียมรางวัลทั้ง 4
ประเภท ให้ตรงกับ
รายนามผู้ได้รับรางวัล

ฝ่ายเตรียม
ประกาศนียบัตรพร้อมที่
แท่น
มีนักศึกษา/อาจารย์/
จนท. คอยนัดแนะ
นักศึกษาที่เข้ารับ
ประกาศนียบัตร ตรงทาง
ขึ้นเวที

นักศึกษำรับใบประกำศนียบัตรจนครบทุกคน
(กำรปรบมือให้ปรบมือแสดงควำมยินดีคนแรก
และคนสุดท้ำยเท่ำนั้น)
พิธีกร กล่ำว ลาดับต่อไปขอเชิญนายศิริชัย หอม
รื่น ตัวแทนนักศึกษานากล่าวคาปฏิญาณค่ะ
เมื่อนักศึกษากล่าวคาปฏิญาณเสร็จให้นักศึกษานั่ง
ลง

คากล่าวปฏิญานตน

พิธีกร กล่ำว ขอเรียนเชิญท่าน รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตร
วิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
2564
เมื่อประธำนกล่ำวให้โอวำทเสร็จ เปิดเพลงมำร์ช
มหำวิทยำลัยคลอเบำ ๆ
นักศึกษาผู้ถือตราพระราชลัญกร ขบวนธงและผู้ถือ
ป้าย เดินจากด้านหลังเพื่อไปนาตราพระราชลัญกร
ธง และป้ายมายืนบนฟลอร์เพื่อพิธีลอดซุ้มไม้เรียว/
อาลาครุศาสตร์ ต่อไป
พิธีกร กล่ำว ลาดับต่อไปจะเป็นพิธีอาลาครุศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมส่งนักศึกษาสาขา..................
เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพครูภายหลังจากสาเร็จ
การศึกษาในวันนี้ค่ะ
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
เคมี
ดนตรี
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คากล่าวให้โอวาท

คณาจารย์และนักศึกษาเดินออกจากหอประชุม ซุ้มไม้เรียวไม่น้อยกว่า 30
ตามลาดับสาขา ผ่านหน้าหอประชุม เลี้ยวซ้ายผ่าน
คู่
หน้าทางเขาโรงยิมพลศึกษา ลอดซุ้มไม้เรียวหน้ำ
ตรำพระรำชลัญกร
เดินลอดซุ้มไม้เรียวเข้ำสู่ซุ้มพระพุทธวิธำน
สถานที่โต๊ะหมู่บูชาหน้า
ปัญญำบดี แล้วเดินต่อไปที่สะพานแดง (นักศึกษา พระพุทธวิธานปัญญาบดี
ปัจจุบันเดินปรบมือแสดงความยินดีตลอดสองข้าง
จนถึงคณะครุศาสตร์
นักศึกษาแต่ละสาขาเตรียมถ่ายรูปหมู่ตามลาดับ เก้าอี้สาหรับการถ่ายรูป
ตัวอักษร
หมู่ 20 ตัว
เมื่อถ่ำยรูปหมู่เสร็จอำจำรย์จะมอบริบบิ้นฟ้ำและ ริบบิ้นฟ้ามัดคล้ายที่โปรย
ให้นักศึกษำอำลำครุศำสตร์โดยกำรโยนริบบิ้น
หว่านทานจานวน 550
เป็นอันเสร็จพิธี
อัน
ช่ำงถ่ำยภำพแต่ละจุด
ประกอบด้วย
การลงทะเบียน
เดินแถวเข้า
ด้านล่างเวที
บนเวที
ซุ้มไม้เรียว
ซุ้มพระ
สะพานแดง

หมำยเหตุ ให้นักศึกษาคืนปกปริญญาภายหลังจากการถ่ายรูปหมู่เรียน
การถ่ายรูปแต่ละหมู่เรียนประกอบด้วยคณบดี/รองคณบดี/อาจารย์ในโปรแกรม
รูปสุดท้ายคือการถ่ายรูปหมู่คณาจารย์ในคณะทุกคน

